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espanja (valladolid, oviédo, madrid)

Ensimmäinen Kullervo-matkani suuntautui 
KYL / Ekonomikuoro Psaldon bassovahvistuk-
sena Espanjaan.

Teksti: Tapani Riekkinen / IA

ti 20.01.

Bussimatkan Madridin lentoasema – Valladolid *) ainoa 
maininnan ansaitseva tapaus näyteltiin taukopaikalla: 
pari kuoroveljeä päätti helpottaa oloaan bussin taka-
kumeja vasten. Ohi ajanut poliisiauto kaarsi paikalle, 
ja pojat saivat reimat sakot moisesta vallattomuudesta.
    
Puolilta öin tultiin keskustaan ja Hotel Parqueen. 

ke 21.01.

Suhteellisen levänneinä ajoimme harjoituspaikalle uu-
tuuttaan hohtavaan Auditorio Centro Cultural Miguel 
Delibesiin (M.D. = kuuluisa espanjalainen kirjailija). 
Ensiksi puolen tunnin äänenvenyttelyt Matti Apaja-
lahden johdolla, jota seurasi kolmen vartin lauluhar-
joitus maestro Ari Rasilaisen kanssa ilman orkesteria 
konserttisalissa, jonne mahtuu noin 1500 kuulijaa. 
Lopulta saatiin mukaan myös 85-henkinen Orquestra 
Sinfónica de Castilla y León. 

Oli hienoa laulaa 60-päisessä suurkuorossa sinfonia-
orkesterin kanssa. Jännittävää oli myös seurata niin 
Arin kuin soittajienkin työskentelyä takaa. Ari on eloi-
sa ja ilmeikäs kapellimestari, jolla on hyvä huumorin-
taju, mikä ei kuitenkaan estä olemasta tiukka ja anka-
rakin silloin, kun siihen on aihetta. Nyt aihetta näytti 
löytyvän ensiviulujen kohdalla, joiden vuoksi hän jou-
tui ottamaan useimmat otot. Vaskia hän jopa kehui.

”Kovaosaisena Kullervona” lauloi baritoni Tommi 
Hakala ja tämän ”kautokenkäsisarena” sopraano Jo-
hanna Rusanen-Kartano.

Loppupäivä oli turisteerausta mm. Plaza Mayorilla ja 
Kolumbus-museossa, jossa tutkimusmatkailija kuoli 
vuonna 1506. Tiukka keskustelu syntyi oppaan kanssa 
siitä, mitä hyvää tai huonoa genovalainen Kolumbus 
oli retkillään Espanjalle ja Euroopalle tuonut. Pojan 
kehuessa vitriinissä olevaa perunaa, tomaattia ja tu-
pakkaa, Tapani Riekkinen huomautti Señor Colónin 
tuoneen Eurooppaan myös syfiliksen eli kupan. Opas 
räjähti nauruun ja tunnusti, ettei ollut tuota ennen 
tiennytkään. 

to 22.01.

Aamiaisen jälkeen busseilla äänenavaukseen ja sen 
jälkeen 2,5 -tuntiseen kenraaliin. Ari ei ollut taaskaan 
tyytyväinen orkesterin jousiin, mikä näkyi eleistä ja 
ilmeistä. Olimme lukevinamme huulilta, että yksi ”voi 
v-ttu” -kin taisi sähähtää ensiviuluille.

Illan suussa katukansa tuijotti luukku auki busseihin 
ahtautuvia tiukkailmeisiä kuningaspingviinejä. Ää-
nenavauksen jälkeen astelimme melkein täyteen kon-
serttisaliin. Istuimme Karelia-sarjan ajan – teos tuntui 
livenä toisenlaiselta ja mielenkiintoisemmalta kuin 
levyltä, vaikka soundi takaa kuultuna ei ole ”oikea”. 
Oli erittäin mielenkiintoista seurata metrin päästä esi-
merkiksi patarumpalin työskentelyä ja kellosepän-
tarkkoja ajoituksia. Kapu näytti pitävän jo viuluosas-
tostakin. 

Finlandian alussa nousimme seisomaan, vaikka kuoro-
osuus on teoksen lopussa. Teoksen jälkeen Ari kutsui 
estradille myös kuorossa laulaneen Apajalahden jaka-
maan kunniaa. Kuoron kumartaessa yhtenä miehenä 
kuului bravoja. Sibelius ja pojat Pohjolasta osasivat 
asiansa!

Kullervon kaksi ensimmäistä osaa istuimme, koska 
vasta kolmannessa olivat meidän pitkä lauluosuu-
temme sekä solistiosuudet. *) 200 000 asukkaan Valladolid oli Espanjan pääkaupunki vuo-

teen 1561 saakka, jolloin kuningas Filip II otti Madridin pää-
kaupungikseen.
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Neljännen osan, Kullervon sotaanlähdön, istuimme, ja 
lyhyessä viidennessä tapoimme antisankarin kitarisat 
lopun jylisevissä crescendoissa. Joku laski, että bravoja 
kajahteli kahdeksan minuuttia. Ari ja solistit saivat 
tulla takaisin ties kuinka monta kertaa. Kelpasi siinä 
joukossa näyttää vaatimattomalta kansantaitelijalta!

pe 23.01.

Toinen konsertti meni vielä paremmin, jännitys oli 
lauennut. Katsomo oli yhtä täynnä kuin eilenkin, mut-
ta bravoja kuului enemmän. 

Konsertin päätyttyä osa jäi analysoimaan musiikillisia 
ansioita hotellille, osa riensi Valladolidin yöelämään. 
Ainakin Ilkka ja Siukosen Harri nähtiin kaupungin 
hämäräperäisillä sivukujilla...

la 24.01.

Varhain aamulla nousimme täysilukuisina busseihin 
ja ”ajoa järyttelimme” kirpakassa talvisäässä halki 
Cantabrian vuoristomaiseman. Iltapäivällä saavuimme 
Oviédoon, todella kauniiseen, vuorten ympäröimään 
kaupunkiin (300 000 as.).

Hotelli Ramiro I:een saavuimme kello 15 tienoilla. 
Moikkasimme Woody Allenia, jonka luonnollisen ko-
koinen patsas kävelee keskustan kävelykadulla. Woo-
dy oli saanut vuonna 2002 Asturian maakunnan taide-
palkinnon ja ihastunut Oviédoon niin, että oli kiitos-
puheessaan sanonut ytimekkääseen tapaansa: 
– Oviédo on hurmaava, kaunis, siisti, miellyttävä ja jalan-
kulkijaystävällinen kaupunki... se ei ikään kuin kuulu tähän 
maailmaan – aivan kuin sitä ei olisi olemassa. Oviédo on 
satukaupunki! 

Kolmas kerta toden sanoi, sillä kaikkien mielestä 
Oviédon konsertti onnistui parhaiten kolmesta. 1500-
paikkainen Auditorio Principe Félipen täysi katsomo 
antoi vieläkin pitemmät ja intensiivisemmät aplodit 
kuin Valladolidissa. Ehkä Rasilaisen ja Apajalahden 

– Hay informaccion...?
– No mucho.
– Hombre!

Vähem-
mästäkin 
on pystejä 
pystytetty! 

Kivi-Woody on as-
turialaisen kuvan-
veistäjän Vicente 
Menéndez-Santarúa 
Prendesin käsialaa.
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juonima Kullervon 5. osan tulkinta – alku hiirenhiljai-
sella pianopianissimolla ja päätös jymeällä fortefortis-
simolla – sai La Nueva Españan kriitikon otsikoimaan 
arvostelunsa ”Helsingin Akateeminen mieskuoro valloitti 
Kullervo-tulkinnallaan”.

Konsertin jälkeen kävelimme frakeissa koleahkossa il-
lassa päätöskaronkkaan Sidréria-ravintolan toisen ker-
rokseen saliin, joka oli niin pieni, ettei sen seinustoille 
mahtunut kerrallaan istumaan kuin muutama. Pöydil-
le kannettiin buffet-safkaa ja viiniä. Seinähanoista sai 
lorottaa Sidrérian erikoissiideriä, joka maistui kiljulta. 
Mieleen nousi Demenanten vierailu täällä 2002, jolloin 
samaa myrkkyä juotiin tässä samaisessa raflassa.

Tuolta seitsemän vuoden takaiselta keikalta oli vielä 
yhteystietoja tallessa, joten konserttiin ja karonkkaan 
saapui myös puolentusinaa espanjalaiskaunotarta tu-
tun Raquelin johdolla!

Loppuillasta kiertueen aikaansaajia palkittiin ja spon-
taaneja lauluesityksiä kuultiin. Kärkipäästä oli Johan-
nan esittämä Carmenin Habanéra savoksi. Muutama 
kuorofuksi onnistui mokaamaan itsensä ”Kullervon 
juomalaulussa”: – Kullervo, Kalervon poika, tempasi terä-
vän! Muut lopettivat tähän, kuten piti, mutta mm. 
Tapsa lauloi viattomana untuvikkona myös 
”-miekan”. Että otti miestä päähän!

Kello oli jo pitkälti yli puolenyön, kun ka-
ronkka päättyi, mutta paikan omistaja kut-
sui meidät drinkkipalkalla esittämään muu-
taman laulun omistamassaan diskossa lähel-
lä hotellia. Paikka oli puolityhjänä nuorta, 
hintelää väkeä, joka tapitti sisään tunkevia 
frakkipukuisia Psaldo-alfauroksia. Kyllin 
pojat olivat jääneet vielä syömään jälkiruo-
kaa Sidrériaan. Heitä odotellessamme vir-
kuimmat oriit innostuivat tanssimaan Ilkan 
señoritalauman kanssa. 

su 25.01.

Yhdeksältä starttasimme Madridiin, jonne on matkaa 
Google Earthin mukaan 447 kilometriä. Ajoaika olisi 
4 tuntia 28 minuuttia vastaten 100 kilsan keskitunti-
nopeutta ilman pysähdyksiä. Se olisi ehkä onnistunut 
Valladolidissa syntyneeltä Fernando Alonsolta? Pasi-
kuikat ja matkalla yllättänyt räntäsade hidastivat kui-
tenkin matkantekoa niin, että pysähdyimme koivet 
jäykkinä Hotel Troy Atochan eteen vasta 7 tunnin istu-
misen jälkeen.

Taidesieluisimmat lähtivät El Pracloon ihailemaan van-
hojen mestareiden, Velázquezin, Goyan, El Grecon, 
Tizianin, Rubensin, Rembrandtin ja Vermeerin töitä. 

Illalla kolmannes porukasta lähti katsomaan Real Mad-
ridin ja FC Corunan futismatsia. Kullervon juomalaulu 
ja kannustushuutomme ”Onneton sinisukka! Saamarin 
kautokenkä!!” eivät auttaneet, vaan Real voitti lopulta 
1-0. Paluumatka oli yhtä painajaista n. 60 000 katsojan 
pakkautuessa metroon samaan aikaan.

Hotellilla joukko Psaldo-veteraaneja imi sisäänsä mie-
toja väkijuomia ja kiisteli mm. aiheesta ”nuoteista / 
nuoteitta laulamisen edut ja haitat”. Veli-Pekka Mat-
tila toi voimakkaasti oman kantansa esiin: 
– Äijät hei... eihän suunnistajakaan heitä karttaansa met-
sään urakkansa alkajaisiksi!

Ekström Per-Olof
Inkinen Esko
Mussalo Petteri
Nojonen Jarmo
Nurminen Kari
Pietiläinen Jyrki
Pyykkönen Esko
Sahramaa Iiro
Siukonen Harri
Uusitalo Timo
Väisänen Matti

Aaltonen Ilkka
Autio Pasi
Haapala Rauno
Härmä Tapani
Juhokas Ilmo
Kosonen Kari
Lindgren Olli

Matkakuoro: 

Ahvonen Timo
Heikkilä Matti
Iivonen Jukka
Kivi Veikko
Puputti Olli-Pekka
Puupponen Ilkka
Saastamoinen Raimo
Tossavainen Tapio

Hara Jaakko
Hurme Mikko
Kovanen Heikki
Leinonen Aatu
Merikallio Hannu
Niemi Jukka
Pärn Jaan
Ronkainen Reijo

Mannisenmäki Esa
Paljakka Matti
Riekkinen Tapani
Saari Esko

Apajalahti Matti

Paluulennolla keskityin pohti-
maan, mitä vastaisin seuraavana 
päivänä TV-toimittajan uteluihin 
Hummeri-elämästäni. Kevään 
Priima-ohjelmasarjassa on seuraa-
vana kuulemma vuorossa henkilö-
haastatteluja ”erikoisista uravalin-
noista”...
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”LEINO-SEKSI” VAI ”NURMI-SEKSI”?

Nurmisen Kari ”viihdytti” matkalaisia pitkillä bus-
sietapeilla suoltamalla mikrofoniin toinen toistaan 
huonompia vitsejä. Kaikkia eivät pitkät ja perusteel-
liset, lähinnä homoeroottiset alapäätarinat jaksaneet 
kiinnostaa, ja niinpä esimerkiksi Leinosen Aatu katsoi 
parhaimmaksi vaihtaa bussia eräällä taukopaikalla.

Kari ei tästä masentunut, vaan julisti yksinpuhelunsa 
päätteeksi kilpailun ”matkan huonoimmasta vitsistä”: 
– Jos joku onnistuu alittamaan riman vielä tästä, kuoro 
tarjoaa hänelle konjakkia! 

Päätin osallistua. Ja taisin voittaa kisan seuraavalla 
tarinalla:

Elettiin vuotta 1940. Runoilija L. Onerva ja Paavo Nurmen 
Sylvi-vaimo seisoskelivat Esplanadilla ja vertailivat seksielä-
miensä kurjuutta. Onerva muisteli haikeana:
– Elämä oli sitten ihanaa 20-luvulla, kun me Eino Leinon 
kanssa reissattiin ympäri Eurooppaa ja rakasteltiin milloin 
missäkin! Hän saattoi yhtäkkiä kellistää minut Seinen rannal-
la, Berliinin syksyisellä lehmuskujalla tai Lontoon Big Beniä 
vasten... Minulla oli tälle Eikan yllätyksiä kuhisevalle lemmis-
kelytyylille ikioma nimikin: kutsuin sitä leikkisästi ”Leino-
seksiksi!”

– Jaa et sillail oikke? puhisi rouva Nurmi. 
– Sullon sentäs joskus ollu jottai! Meil ei Paten kans ollu ikän 
mittä noi ihmellist... Hän vahtas kellon kans, et kaua see kesti 
ja semmottis. Ja munst vähä tuntus, ettei hän ain ottanu eres 
ittestäs kaikkee irti... säästeli mukamas seuraava kertta varte! 
Et sais ai vähä kerrassa parannelttu ennätystäs... Et semmost 
nyhrämist oli meiä ”Nurmi-seksi”! Siks mää sen jätinki!

L. Onerva nauraa kihersi: 
– ”Leino-seksi” ja ”Nurmi-seksi”! Miten runollista!

Silloin parin metrin päähän jätetyistä lastenvaunuista työn-
tyi naisten suureksi yllätykseksi esiin karvainen pojanpää, 
joka kommentoi kuulemaansa kaksivuotiaan itsevarmuu-
della:

Leino

Leinonen

Nurmi

Nurminen

– Tulpa kiinni! 
Mä tynnyin 

Leinotekti, eikä 
tiinä ole mitään 

lunollitta!
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